
CiR—B5-001 

Pas~ž.ník 100/1031 

typ Aska.nia, výrobek firmy Feintechnik, Oberhoche.n, NSR, 



CiR-B5-002 

Meridiánový kruh 19 0/2578 

Objektiv je tříčokový apochromát, dělené kruhy skleněné 
Á 400 mm dělené po 2 e Pomocí mikroskopů lze odečítat .na 04 
a odhadovat na 0"04. Obrazy mikroskopů mohou být fotografovány. 
Typ Askania, Feintechnik, Oberhochen, NSR. 



CiI3--135OO3 

Fotoze.nitteleskop 25O/375O 

k šířkové a časové službě, Typ Askánia, Feintechnik,, Oberhochen, 
NSR. 



CiR-B5-004 

Ni 2 - Astroláb 

Základní částí přístroje je automatické nivelační zařízení 
Nio2. Záměrná přímka je pomocí hranolu odchýlena od zenitu asi 
30 . Tímto astrolábem mohou byt pozor®vany hvězdy do 6. velikos-
ti. Fei.nmechanik, Oberhochen, NSR. 



CiR-B5Ž005 

Balo.nový dalekohled 

Poprvé s ním byly v USA. vyzkoušeny možnosti pozorování .nad 
hustými vrstvami zemské atmosféry. Reflektor m « objektivu 
300 mm, primární ohniskovou vzdálenost 2 700 mi Je .na zvláštní 
montáži vynesen velkým balonem do výše 20 - 25 km. 



CiR-B5-006 

Balonový dalekohled - model 

Ve výšce asi 20 - 25 km je zvláštním zařízením veden s přes-
ností 0';l až 0;2 za pozorovaným objektem po dobu 20 vteřin 



CiB-B5-007 

Jednozrcadlový coelostat 

Princip fotoelektrického vedení. Zrcadlo má průměr 600 nam, 
pohyb je prováděn v azimutu a Ve výšce současně dvěma servomo-
tory, které jsou řízeny fotoelěktrickým pointačním dalekohledem 
úpině automaticky s přesností ási 1". Vyrábí OPTON, NSR. 

OPTON - 5.3 



CiR-B5-008 

Kasetová část astrografu 
4ym wm®-m-tim-m o-b-®wm-ca-ma 

pro formát fotbgxafických desek 16 x 16 cm. Kasetová část je 
opatřena pointačním okulárem. 
Vyrábí firma OPTON 9 NSR. 

OPTON - 6.8 



C iR-B5~009 

Balistická kamera BMK 

montovaná na azimutální montáži. Používá se k fotografování 
stop umělých družic Země pro účely geodetické. 
Technické údaje: objektiv f = 21 cm 

světelnost max. 1 : 4 
formát negativu 18 x 18 cm 
Jiná varianta má objektiv f = 46 cm 
světelnost max. 1 : 4,5 
formát negativu 18 x 18 cm 

Kvalita obrazu je vynikající. Rozlišovací schopnost zůstává 
u obou objektivů pod 5 um. Vyrábí OPTON, NSR. 

OPTON - 7.3 



CiR-B5-O1O 

Balistická kamera BMK 

na paralaktické montáži je určena k fotografování drah umělých 
družic. Používá se pro přesná měření v mezikontinentálních tri-
gonometrických sítích. Vyrábí OPTON, NSR' 

OPTON - 7.3 



BiR-B5 -011 

Desetimetrový optický reflektor 

pro výzkum gamma - záření je .novým přístrojem Smithsonia.nské 

astrofyzikální observatoře .na Mt Hopkins v Arizoně, USA. 



BiR•-B5-O12 

Zařízení k pozorování Slunce (schema) 

Zařízení slouží k visuálnímu pozorování Slunce v ohnisku da-

lekohledu a dovoluje plynule měřit jasnost obrazu Slunce, Z 

objektivu dopadají paprsky na klí.novou desku, odrážejí se na 

další klínovou desku, Odrazné plochy nejsou hli.níkované a klí-

novitost obou desek odstra.říuje druhotný obraz, který by na nich 

vznikal v případě, že by byly planparalelní. Po odrazu na druhé 

klínovité desce prochází paprsky dvěma polarisačními filtry. 

Otáčením druhého polarisačního filtru je možné měřit plynule 

jasnost pozorovaného obrazu. Zařízení je vloženo před okulár 

(ve směru chodu paprsků). 

Toto zařízen_' vyrábí fa "OPTON" , NSR. 



CiR-B5-O13 

Orloj 

na Staroměstském náměstí v Praze. 

Originál 



-CiR-B5-014 

Ne'sobní astrolúb - scheria 

Vysvétlivkyy: 1 - rtuťový horizont 

2 - hranol 

3 - objektiv 

4 a 5 - rovinná zrcadla 

6, 7 a 8 Wollastonův hranol a jeho podélný šroub 

9 - převracející hranol 

10 - okulá r 

Ve spodní části astrolábu je pohybové zařízení pro natáčení 
přístroje v azir•;utu a pohon Wolinstonove hranolu. Dále jsou ten 
stavécí šrouby. 

(OM[, - str. 32) 



CiR-B5- 016 

Schmidtův teleskop 

Schmidtův teleskop o průměru korekční desky 30,4 palců 
(tj. asi 1 metru) na jedné z evropských jižních observatoří 
v severní Chile — La Silla. Jeho primární zrcadl• má průměr 
asi 163 cm, ohniskovou délku 305 cm. K plášti dalekohledu 
jsou připojeny dva p•mocné refraktory • průměru 25,4 cm a 
ohniskově délce asi 305 cm, které mohou být vybaveny čtyřstup—
ňovými objektivními hranoly. 

S pravidelným pozorováním jižní oblohy tímto teleskopem 
se započalo v roce 1973• 

(S + T vol. 48/4 str. 224 d) 


